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 السيد الدكتور رئيس جامعة دمشق
 السيد الدكتور رئيس جامعة حلب                                                                                                        

 جامعة تشرينالسيد الدكتور رئيس 
 السيد الدكتور رئيس جامعة البعث                                                    

 السيد الدكتور رئيس جامعة الفرات                                       
 السيد الدكتور رئيس جامعة حماه                                                                                                        

    السيد الدكتور رئيس جامعة طرطوس        
 

 . 13/9/2017هـ تاريخ /151إشارة إلى القرار رقم 
لاااى الا ااالل الاةليااال إلااام يتقاااطاوا الااا ين  2016ولغايااال ال اااام  2011شاااةاطة الطرااااال ال الويااال الاةليااال اااان ال اااام وإشاااارة إلاااى الالماااا  الاقطاااال اااان الاااا   ال اااا  ين          

 .أو تقطاوا للالا لل وكال  جايع رغماتةم ارفو لال اال والا لل الت ليم الاوا ي 
واعتمااار قماااولةم  فاااد عااام ال لاااو  علااى ال الوياااللظاارال لت قااايقةم الشااروا الاالومااال للقمااو    مجالااا  اااام كااا  ااالةمهااء ا الاااا   فااد الا ةاااط الاااطون قماااو  علااى لوافاا  

و  يااااااالمون متااااااطيط  2018-2017    واااااااالمتةم مالرااااااوم الاالومااااال ااااان الاااااا   الاااااااتجطين الاقماااااولين لل ااااام الطراااااااد 2018-2017مااااطاال اااااان ال اااااام الطرااااااد 
  ان  ياتةم الجاا يل وهم:  الا ةطترة ان تاريخ قمولةم و تى تاريخ تاجيلةم فد الراوم عن الالوا  الاامقل و  ت تا  الل

 تسلسل
عام 

 الشهادة
 اسم الطالب ونسبته الشهادة مهنة

معدل 
 التفاضل

 الجهة المعهد المقبول به الطالب
نوع 
 القبول

 عام جاا ل تشرين مال  قيل الاتواايللل راعا  الا ةط التقالد  88.86 خالط  اوط جطعان  الويل  راعيل 2012 1

 عام جاا ل  ل  الا ةط التقالد ال راعد  م ل  82.27 ا اوط أ اط الاه  الويل  راعيل 2012 2

 عام جاا ل  ااه الا ةط التقالد ال راعد مالاقيلميل 63.18 ااره اارور شةيره  الويل  راعيل 2012 3

 عام جاا ل الم ث الا ةط التقالد ال راعد  م اص 65.682 جوليا الياان الليلافد  الويل  راعيل 2013 4

5 
2013 

 عام جاا ل  ل  ال راعد ماطل  الا ةط التقالد 57.636 اجط لاظم خلياه  الويل  راعيل

6 
2014 

 عام جاا ل طاش  الا ةط التقالد ال راعد مالقليارة 60.727 مكر لطي  عكاشل قم ن  الويل  راعيل
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7 
2014 

 عام جاا ل  ل  الا ةط التقالد ال راعد م ل  79.636  ريا ع اان خلي   راعيل الويل 

8 
2014 

 عام  جاا ل اللرا  الا ةط التقالد ال راعد مطير ال ور 68.568 فااال فجر ا ال  الويل  راعيل

9 
2014 

 66.068 شرو  راا   اوطي  الويل  راعيل
 مال  قيل الاتواايللل راعا  الا ةط التقالد 

 اوا ي جاا ل تشرين

10 
2014 

 اوا ي    جاا ل تشرين مال  قيل الاتواايللل راعا  الا ةط التقالد  63.205 همل عطلان  اون  الويل  راعيل

11 
2015 

 جاا ل طاش  مطرعا الا ةط التقالد ال راعد 70.455 ا اط ا اط ال يط  الويل  راعيل
 عام

 عام جاا ل  ل  الا ةط التقالد ال راعد ماطل  62.341 اياان علد اللشار  الويل  راعيل 2015 12

 عام جاا ل  ل  الا ةط التقالد ال راعد م ل  73.545 ايلان ا اط ماا   الويل  راعيل 2015 13

 عام جاا ل  ل  الا ةط التقالد ال راعد م ل  70.091 عمط الةاطي ا اط ال اهر  الويل  راعيل 2015 14

15 
2015 

 جاا ل طاش  الا ةط التقالد ال راعد مالقليارة 67.455 خالط لار اطريس  الويل  راعيل
 عام

 عام جاا ل  ل  ال راعد ماطل  الا ةط التقالد 54.682 ريم عاار عاران  الويل  راعيل 2015 16

 عام جاا ل طاش  الا ةط التقالد ال راعد مطاش  55.431 ع  طي  الماروطي  الويل  راعيل 2016 17

 عام جاا ل تشرين الا ةط التقالد للا  المياري مال  قيل 62.652  اين راا   ان  الويل  راعيل 2016 18

 عام جاا ل اراوس الا ةط التقالد ال راعد ماراوس 73.545 فااال ااكلطر علد  الويل  راعيل 2016 19

 عام جاا ل اللرا  التقالد للا  المياري ال اكلالا ةط  61.652 ا اوط لياح ال لد الميارة 2016 20

 اوا ي جاا ل تشرين مال  قيل الاتواايللل راعا  الا ةط التقالد  54.659 ليلى راتم يواف  الويل  راعيل 2016 21
 

األطلااى الاالااو  ااان الااطرجا  أو الطرجاال ا ختلالاايل الاالوماال  طرجااا  الاالاا  يقااع  ااان ال ااط التأكااط أن اجاااوجيرجااى ا ااا ج وإجااراا اااا يلاا م م ااط 
ال ال اااال للقماااو  فااااد القاااام فااااد الا ةاااط لل ااااام الطرااااااد ال الااا  فيااااه الاالااا  علااااى ال الويااال وكاااا لو التأكااااط اااان أن الاالاااا  الاقماااو  فااااد الا ةاااط   يتجاااااو  
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ل اااان أا اااالةم  اااا  األلاااو  وخالااال الاقماااولين اااان الاااا   ال ااار  وأملااااا وال شااارين اااان ال اااار علاااط  لاااوله علاااى ال الويااال واااااالمتةم مااااألورا  الاالومااا
 .أاموعين ان تاريخه   اطةالراوم الاالومل الةم خ األاةا  الاوريا  وعلى أن يلج وا إجرااا  تاجيلةم وياططوا 

 وزير التعليم العالي
 رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني

 
 عاطف الندافالدكتور 


